
 

ZAPISNIK 

3. REDNE SEJE ŠTUDENSTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE 

FAKULTETE 24.2.2022 

 

TRAJANJE SEJE:  20:15 – 21:00 

PROSTOR: ZOOM aplikacija zaradi epidemioloških razmer  

 

Prisotni člani ŠS Evro-pf: Neja Marc, Matic Grum, Barbara Hribar, Zala Murn, Matej 

Babnik, Sebastjan Svete 

Odsotni člani ŠS Evro-pf: Tea Kelavić 

 

Dnevni red 3. redne seje: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS 

3. Izvedba letnega programa dejavnosti 

4. Sodelovanje študentov v organih in delovnih telesih fakultete 

5. Razno 

 

 

 

1. točka (Potrditev dnevnega reda) 

Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 

 

 

2. točka (Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS) 

Soglasno se potrdi zapisnik 2. redne seje. 

 

 



3. točka (Izvedba letnega programa dejavnosti) 

 

Okrogla miza 

Sebastjan predlaga izvedbo okrogle mize na aktualno temo (Ukrajina – človekove 

pravice). Predlaga se, da se dogodek izvede preko aplikacije ZOOM in da se povabi 

katerega od predavateljev Evropske pravne fakultete kot na primer prof. dr. Dimitrij 

Rupel, prof. dr. Jernej Letnar Černić in prof. dr.Ernest Petrič. Neja predlaga, da se 

povabi tudi dr. Anžeta Logarja, ministra za zunanje zadeve.  

 

Tutorstvo na fakulteti 

Predsednik Matic Grum izpostavi pomembnost vzpostavitve tutorstva na programu 
Pravo in managment infrastrukture in nepremičnin. Matic pove, da se bo pozanimal 
tudi pri svojih sošolcih, za kateri predmet bi bilo smiselno izvesti tutorstvo na tem 
programu in kateri predmeti jim povzročajo težave.  
Neja predlaga, da se preveri povprečje rezultatov posameznih izpitov in se na podlagi 
tega določi ali se bo izvedlo tutorstvo za določen predmet. 
Sebastjan predlaga, da se ustanovi komisija, podobno kot na programu Pravo in da se 
objavi razpis za tutorje za vse težje predmete. Predlaga se, da bi lahko za tutorje 
kandidirali posamezniki, ki so z oceno najmanj osem opravili predmet, ki je razpisan 
za tutorsvo in za katerega so kandidirali. 
Predsednik pove, da bo predlagal objavo razpisa za tutorstvo za program Pravo in 
managment infrastrukture in nepremičnin in s tem omogočil, da se študenti sami javijo 
za tutorje.  
 
 
 
Debatni klub Evropske pravne fakultete 
 
Soglasno se dogovorimo, da debatnega kluba letos ne bomo izvedli. 
 

 

Projekt Kako do PDI 

Predsednik Matic Grum opozori, da je izvedba projekta Kako do PDI planirana jeseni, 

v mesecu oktobru. Sebastjan predlaga, da se izvede preko ZOOM-a. Sebastjan se 

javi, da se bo pozanimal o tem kako je bil projekt izveden lani in o tem kasneje poročal. 

 

Mentorstvo za pravna tekmovanja 

Soglasno določimo, da se mentorstvo za pravna tekmovanja ne bo izvedlo. 

 

 



 

Revija Aspectus 

Predsednik Matic Grum pove, da se bo pozanimal pri uredniku revije, kdaj bo nova 

izdaja revije Aspectus. Strinjamo se, da je izdajanje revije Aspectus zelo pomembno 

in da si bomo še naprej prizadevali za njeno izdajanje. 

 

Promocijski material 

Za promocijski material se soglasno dogovorimo za puloverje. Predsednik Matic Grum 

bo odločitev posredoval fakulteti. 

 

Obiski in ogledi sodnih obravnav/brezplačna pravna pomoč  

Obisk in ogled sodnih obravnav se bo izvedel glede na takratne epidemiološke 

razmere, prav tako velja za brezplačno pravno pomoč. 

 

Projekt: Kako se soočati s stresom v času študija 

Dogovorimo se, da projekt „Kako se soočati s stresom v času študija“, letos ne bomo 

izvedli, saj je izvedba projekta na to določeno temo že prepozna in s tem tudi 

nesmiselna. Neja predlaga, da bi se kljub temu vključilo eno manjše poglavje na temo 

„Kako študirati pravo“, s tem se vsi strinjamo. 

 

Dogodek: Druženje študentov s profesorji 

Predsednik Matic Grum je na predlog dekana v letni program dodal dogodek Druženje 

študentov s profesorji. Druženje bi se izvedlo po izpitnem obdobju, konec junija ali pa 

v mesecu septembru.  

 

 

4. točka (Sodelovanje študentov v organih in delovnih telesih fakultete) 

Predsednik pove, da je bil opozorjen glede neaktivnosti drugih organov fakultete in 

izpostavi, da je potrebna spodbuditev teh organov.  

 

 

5. točka (Razno) 

 

Sebastjan Svete se javi za člana Študijske komisije.  



Neja Marc se javi za članico Komisije za tutorstvo.  

Sebastjan Svete in Barbara Hribar se javita za člana senata. 

 

SKLEP: Študentski svet za člana Študijske komisije soglasno izvoli Sebastjana 

Svete, za članico Komisije za tutorstvo pa soglasno izvoli Nejo Marc. 

SKLEP: Študentski svet za člana senata soglasno predlaga v izvolitev Barbaro Hribar 

in Sebastjana Svete. 

 

 

Seja se zaključi ob 21:00. Datum za izvedbo naslednje seje še ni predviden.  

 

 

Zapisnik pripravila                                                                                         

Zala Murn 

                                                                             Predsednik Študentskega sveta  

Matic Grum                                        


